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Великдень 
на передовій

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

Кількість контрактів 
дедалі зростає

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Військовослужбовці Збройних сил 
цього року візьмуть участь у десяти багатонаціональних вій-
ськових навчаннях. Про це на брифінгу повідомив речник Мі-
ністерства оборони Олексій Чорнобай. Чотири з них відбудуть-
ся на території України, решта — за її межами, зокрема в Ру-
мунії, Литві, Боснії та Герцеговині, Польщі. За попередніми роз-
рахунками, до навчань буде залучено понад 12,5 тисячі україн-
ських військовослужбовців.

Міжнародні навчання «Анаконда-2016», які відбудуться в 
Польщі, — наймасштабніші цього року в Європі, оскільки в них 
візьмуть участь понад 27 тисяч військовослужбовців із різних 
країн. Головне завдання заходу, повідомляє УНІАН, — навчи-
ти бійців протидіяти традиційним і гібридним військовим загро-
зам.

За останніми даними, цього тижня з Міністерством оборо-
ни уклали контракт про військову службу понад 500 громадян. 
Невдовзі буде підписано відповідні договори ще з понад дво-
ма тисячами осіб, які пройшли відбір. Загалом від початку ро-
ку контракт на проходження військової служби уклали понад 
23,5 тисячі осіб.

ЦИФРА ДНЯ

38,164 млрд грн
прибутку планує цьогоріч перерахувати 
до державного бюджету Національний 

банк України  

«Багаті повинні 
платити повну 

ринкову ціну газу, 
а всіх малозабезпечених 

захистить програма 
субсидій, як це й було 

в минулому опалювальному 
сезоні».

ОХОРОНА ПРАЦІ

«УК» поспілкувався 
з Анатолієм Криволапом, 
якого визнають 
найуспішнішим 
українським художником

За безпеку на виробництві 
відповідальними 
мають бути не лише самі 
працівники, а й роботодавці 
та профспілки

Віце-прем’єр-міністр про достатність коштів у бюджеті  
для надання такої допомоги всім, хто її потребуватиме  
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ТРАДИЦІЇ. Святковим «Христос Воскрес!» 
першими привітають бійців АТО капелани 
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2016 р. № 315
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2015 р. № 758

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. 

№ 758 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у пере-
хідний період)» (Офіційний вісник України, 2015 p., № 79, 
ст. 2651, № 81, ст. 2702, № 88, ст. 2945; 2016 p., № 26, ст. 1043) зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 2016 р. № 315

ЗМІнИ,
що вносяться до постанови 

Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758
1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції: 
«2. Установити, що в разі зміни факторів, які суттєво впливають на рівень

регульованих роздрібних цін на природний газ, визначених Положенням про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу (відносини у перехідний період), затвердженим пунктом 1 цієї
постанови, зазначені роздрібні ціни можуть переглядатися щокварталу.».

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період),
затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. НАК «Нафтогаз України» з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р.

(включно) придбаває природний газ відповідно до абзаців першого та третього
пункту 5 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 4849 гривень за 1000
куб. метрів (без урахування податку на додану вартість), що у відповідному
випадку збільшується на тариф на послуги з транспортування природного газу
в точці входу до газотранспортної системи.»;

2) у пункті 12:
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
«Цопт — регульована оптова ціна на природний газ для постачальника при-

родного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу,
що розраховується за такою формулою:

Цопт = {(ЦNCG x KGCV x Кєвро/дол.США) + (Сф x KGCV x Кєвро/дол.США) +
+ (ТВімп х KGCV х Кєвро/дол.США) + ТвхГТС} х Кдол.США

(гривень за 1000 куб. метрів),

де ЦNCG — ціна імпортованого природного газу на німецькому газовому хабі
(NCG), визначена згідно з даними агентства «Platts European Gas Daily», розділ
«Platts European assessments, NetConnect Germany», яку надає суб’єкт ринку
природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки;

KGCV — коефіцієнт, який відображає значення співвідношень одиниць енергії
(МВт•г) та об’єму (1000 куб. метрів) і визначається відповідно до інформації,
наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Сло-
ваччини компанії «Eustream, a. s.», який надає суб’єкт ринку природного газу,
на якого покладені спеціальні обов’язки;

Кєвро/дол.США — крос-курс євро до долара США, за даними агентства «Bloom-
berg»;

Сф — прогнозна вартість транспортування природного газу від німецького
газового хабу (NCG) до віртуальної торгової точки на території Словаччини, що
визначається як найменша з двох величин: діючих тарифів європейських опе-
раторів газотранспортних систем або різниці в цінах на природний газ на вір-
туальній торговій точці на території Словаччини та на німецькому газовому хабі
(NCG), яку надає суб’єкт ринку природного газу, на якого покладені спеціальні
обов’язки;

ТВімп — вартість транспортування природного газу від віртуальної торгової
точки до західного кордону України (вартість «виходу» з газотранспортної сис-
теми Словаччини), яку надає суб’єкт ринку природного газу, на якого покладені
спеціальні обов’язки;

ТвхГТС — тариф на послуги з транспортування природного газу транскордон-
ними газопроводами для точок входу в газотранспортну систему України, уста-
новлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість);

Кдол.США — прогнозний обмінний курс гривні до долара США.».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами

одинадцятим — п’ятнадцятим;
абзац п’ятнадцятий виключити;
3) пункти 13 і 131 викласти в такій редакції:

«13. З 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) діє гранична роз-
дрібна ціна на природний газ для побутових споживачів у розмірі 6,879 гривні
за 1 куб. метр.

131. З 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) діють граничні роз-
дрібні ціни на природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що вико-
ристовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) у розмірі
3,913 гривні за 1 куб. метр.»;

4) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. НАК «Нафтогаз України» у період з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017

р. (включно) постачає природний газ виробникам теплової енергії за регульо-
ваною ціною (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розпо-
ділу природного газу, а також податків та зборів, що включаються до вартості
природного газу, відповідно до Податкового кодексу України) з метою надання
послуг з опалення та постачання гарячої води населенню в розмірі 4942 гривні
за 1000 куб. метрів, а для виробництва теплової енергії для релігійних органі-
зацій — в розмірі 2471 гривня за 1000 куб. метрів.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2016 р. № 316
Київ

Про внесення змін до пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України

від 23 березня 2016 р. № 203 
З метою врегулювання питань, що виникли внаслідок ухвали Вищого адмі-

ністративного суду України від 28 січня 2016 р. № 826/16447/15,
К800/49436/15, Кабінет Міністрів України Постановляє:

Внести зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 берез-
ня 2016 р. № 203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі
відсутності газових лічильників» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст.
958), виклавши його в такій редакції:

«2. Установити, що застосування норм споживання природного газу насе-
ленням у разі відсутності газових лічильників, затверджених пунктом 1 цієї
постанови, здійснюється з 1 лютого 2016 року.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2016 р. № 317
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 409

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 

№ 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування» (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 73, ст. 2064; 2015 р., № 87, ст. 2904; 2016 р., № 24, ст. 959) зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 2016 р. № 317

ЗМІнИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 6 серпня 2014 р. № 409 
1. Підпункт 1 пункту 1 після слів «житлом/утримання житла» доповнити сло-

вами «, управління багатоквартирним будинком».
2. У пункті 3:
1) в абзаці третьому підпункту 1 цифру і слова «7 куб. метрів» замінити

цифрами і словами «5,5 куб. метра»;
2) в абзаці другому підпункту 4 слова «одну особу» замінити словами «одне

домогосподарство»;
3) підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) для користування послугами з газопостачання:
за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання —

4,4 куб. метра на одну особу на місяць;
за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого

водопостачання та газового водонагрівача — 7,1 куб. метра на одну особу на
місяць;

за наявності газової плити та газового водонагрівача — 14 куб. метрів на
одну особу на місяць;»;

4) в останньому абзаці слово «додатком» замінити словом і цифрами
«додатками 1 і 2».

3. У додатку до постанови:
1) слово «Додаток» замінити словом і цифрою «Додаток 1»;
2) додаток 1 до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

від 6 серпня 2014 р. № 409
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 2016 р. № 317)

КоРИГУЮЧІ КоЕФІЦІєнтИ
для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу 

та інших видів палива на потреби опалення

4. Доповнити постанову додатком 2 такого змісту:

«Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України

від 6 серпня 2014 р. № 409

КоРИГУЮЧІ КоЕФІЦІєнтИ 
для розрахунку розміру витрат теплової енергії

на потреби централізованого опалення

оголошення   оголошення   оголошення   оголошення   оголошення   оголошення

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідач-
ку Катюхіну Ніну Сергіївну по справі № 295/1175/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Катюхіної Ніни Сергіївни про стягнення заборгованості в
судове засідання, яке відбудеться о 16.15 год. 25 липня 2016 року
в залі судового засідання № 4-Б-1 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідачка Катюхіна Ніна Сергіївна вважається
повідомленою належним чином про час і місце розгляду справи. У
разі неявки справу буде розглянуто у її відсутність.

Суддя Л. М. Семенцова

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідача
Цеповяза Віктора Анатолійовича по справі № 295/1752/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Цеповяза Віктора Анатолійовича про стягнення
заборгованості в судове засідання, яке відбудеться о 15.45 год. 25
липня 2016 року в залі судового засідання № 4-Б-1 (м. Житомир,
м-н Соборний, 1). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі-
кування оголошення в пресі відповідач Цеповяз Віктор Анатолійо-
вич вважається повідомленим належним чином про час і місце
розгляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто у його від-
сутність.

Суддя Л. М. Семенцова

Вовченко Віктор Миколайович, 14.02.1990 року народження, останнє місце проживання чи
мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Інтернаціоналіс-
тів, будинок 4 В, квартира 51, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 08.30
годину 06 травня 2016 року у цивільній справі за позовом Публічного Акціонерного Товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Вовченка Віктора Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Решетник Т. О.
в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за
адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Вовчен-
ко Віктор Миколайович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки
відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Кало-
шина Юрія Васильовича по справі № 295/1173/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Калошина
Юрія Васильовича про стягнення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться о 16.00 год. 25 липня 2016 року в залі судового засідання № 4-
Б-1 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в
пресі відповідач Калошин Юрій Васильович вважається повідомленим
належним чином про час і місце розгляду справи. У разі неявки справу
буде розглянуто у його відсутність.

Суддя Л. М. Семенцова

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідачку Шев-
чук Галину Олександрівну по справі № 295/1169/16-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Шевчук
Галини Олександрівни про стягнення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться о 15.30 год. 25 липня 2016 року в залі судового засідання
№ 4-Б-1 (м. Житомир, м-н Соборний, 1). На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України
після опублікування оголошення в пресі відповідачка Шевчук Галина Олек-
сандрівна вважається повідомленою належним чином про час і місце роз-
гляду справи. У разі неявки справу буде розглянуто у її відсутність.

Суддя Л. М. Семенцова

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача
Цибуленко Людмилу Олексіївну на судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Цибуленко Людмили Олексіївни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного
суду Луганської області 04.05.2016 р. о 16-00 год. за адресою: смт Марків-
ка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою:
вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 19 травня 2016 року о 16.00 годині
буде проведено судове засідання у цивільній справі №310/2091/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Сучкової Олени Олексіївни про стягнення заборго-
ваності.

Суд викликає Сучкову Олену Олексіївну як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в

судове засідання воно буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 308) 20 травня
2016 року о 14 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Ліфінцової
Вікторії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглянута за її відсутності.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Курінного Сергія Мико-
лайовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Харків, вул. Аерофлотська,
буд. 18, кв. 527, 529, на судове засідання як відповідача по цивільній справі за
позовом Абдуллаєвої Вікторії Ібрагимівни, яка діє в інте ресах своїх та малоліт-
ньої Курінної Софії Сергіївни, до Курінного Сергія Миколайовича, Харківської
міської ради про зміну умов договору найму, що відбудеться 11.05.2016 р. о
14.15 у приміщенні суду за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. За немож-
ливості явки до суду відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неяв-
ки. У разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися за відсутності відповідачів на підставі наданих по
справі доказів. 

Суддя М. Ю. Онупко

 

Назва регіону, 
міста 

Коригуючий коефіцієнт 
1—2-поверхові 

будівлі 
будівлі на 3 і  

більше поверхів 
Автономна 
Республіка Крим 0,687 0,401 

Область:   
Вінницька 1,097 0,64 
Волинська 1,067 0,622 
Дніпропетровська  0,982 0,573 
Донецька  1,125 0,656 
Житомирська  1,094 0,638 
Закарпатська  0,83 0,484 
Запорізька  0,97 0,566 
Івано-
Франківська  1,067 0,622 
Київська  1,043 0,608 
Кіровоградська  1,046 0,61 
Луганська 0,967 0,564 
Львівська  1,043 0,608 
Миколаївська  0,793 0,462 
Одеська  0,787 0,459 
Полтавська 1,073 0,626 
Рівненська  1,079 0,629 
Сумська  1,122 0,654 
Тернопільська  1,143 0,666 
Харківська  1,094 0,638 
Херсонська  0,903 0,526 
Хмельницька  1,097 0,64 
Черкаська 1,091 0,636 
Чернігівська  1,134 0,661 
Чернівецька  1,036 0,604 
м. Київ 1,043 0,608 
м. Севастополь 0,59 0,344». 

!

!

"""""""""""""""""""""!

 

!

!

Назва регіону, 
міста 

Коригуючий коефіцієнт 
1—4-поверхові 

будівлі 
будівлі на 5 і  

більше поверхів 
Автономна 
Республіка Крим 0,401 0,27 

Область:   
Вінницька 0,640 0,431 
Волинська 0,622 0,419 
Дніпропетровська  0,573 0,386 
Донецька  0,656 0,442 
Житомирська  0,638 0,43 
Закарпатська  0,484 0,326 
Запорізька  0,566 0,381 
Івано-Франківська  0,622 0,419 
Київська  0,608 0,410 
Кіровоградська  0,61 0,411 
Луганська 0,564 0,38 
Львівська  0,608 0,41 
Миколаївська  0,462 0,312 
Одеська  0,459 0,309 
Полтавська 0,626 0,422 
Рівненська  0,629 0,424 
Сумська  0,654 0,441 
Тернопільська  0,666 0,449 
Харківська  0,638 0,43 
Херсонська  0,526 0,355 
Хмельницька  0,64 0,431 
Черкаська 0,636 0,429 
Чернігівська  0,661 0,446 
Чернівецька  0,604 0,407 
м. Київ 0,608 0,41 
м. Севастополь 0,344 0,232». 

"""""""""""""""""""""!
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Старобільський районний суд Луганської області викликає як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс
Банк» до Макєєва Андрія Миколайовича, Макєєвої Олени Сергіївни про звернення стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, 10 травня 2016 р. об 11-30 год., справа
№431/932/16-ц провадження №2/431/329/16;

- Макєєва Андрія Миколайовича, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, вул. Мо-
лодогвардійська, буд. 12, кв.7;

- Макєєву Олену Сергіївну, яка мешкає: Луганська область, м.Антрацит, вул. Ткаленко,
буд.3, кв. 1.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача
на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача:
- Невєрову Людмилу Олексіївну, 23.11.1978 року народження (відоме місце реєс-

трації: м. Алчевськ, вул. Калініна, буд 39-а) по справі № 415/1769/16-ц за позовом Уп-
равління служби у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської
міської ради про позбавлення батьківських прав у судове засідання, що відбудеться
11 травня 2016 року о 8-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луган-
ської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справу буде розглянуто на підставі
наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б.Чернобривко

Попаснянським районним судом Луганської об-
ласті викликається до суду:

- Татаренко Наталія Володимирівна (останнє ві-
доме місце проживання: 93300, Луганська обл., 
м. Попасна, р-н Попаснянський, вул. Гоголя, буд. 7)
на 14 годину 00 хвилин 05.05.2016 р. для участі у
розгляді справи № 423/617/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Закопайло В. А.

Кремінський районний суд викликає Антіпову Антоніну
Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Кіровський район, смт Донецький, вул. Кірова, буд.
37, як відповідача в попереднє судове засідання з цивільної
справи № 414/572/16-ц провадження № 2/414/216/2016 за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Антіпової Антоніни Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 04 травня 2016 року об 11 годині 45 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Кремінна, 
пл. Красна, буд. 5. 

У разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.   

Суддя Ковальов В. М.

Кремінський районний суд викликає Вегеру Любов Ана-
толіївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область,
м. Кіровськ, вул. Гризодубова, буд. 10, кв. 2, як відповідача 
в попереднє судове засідання з цивільної справи 
№ 414/574/16-ц провадження № 2/414/218/2016 за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Вегери Любові Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 04
травня 2016 року о 12 годині 15 хвилин у приміщенні суду
за адресою Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, 
буд.  5. 

У разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.  

Суддя Ковальов В. М.  

Білоцерківський міськрайонний суд викликає від-
повідача Лідич Володимира Григоровича, 16.11.1979
року народження, не зареєстрованого, останнє місце
проживання: Київська область, м. Біла Церква, вул.
Грибоєдова, буд. 36, кв. 89, по цивільній справі
№357/711/16-ц 2/357/1146/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк» про стяг-
нення заборгованості на 13.05.2016 року на 10 год.
00 хв. Адреса суду: Київська область, м. Біла Церква,
вул. Турчанінова, 7, зал суду № 4.

В разі неявки відповідача до суду без поважних
причин, справу буде розглянуто у його відсутність.

Суддя Голуб А. В.

Садовська Яна Олександрівна, 10.04.1982 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Вокзальна, буд. 74, кв. 7, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/1554/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Садовської
Яни Олександрівни про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 06.05.2016 року о 09:00 год.
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у
ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Лисенко Денис Олександрович, 04.09.1980 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Воровського, буд. 33, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/1576/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Лисенка
Дениса Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 06.05.2016 року о 09:00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Міловський районний суд Луганської обл. ви-
кликає як відповідачів у судові засідання для
розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 19.05.2016 р.
09.00 - Проскуріна Любов Олексіївна
09.05 - Лебедєв Олександр Володимирович
09.10 - Половинка Юрiй Сергiйович
09.15 - Мойсеєнко Анатолiй Михайлович
09.25 - Мажуліна Лариса Миколаївна
У разі якщо відповідачі не з’являться у призна-

чене судове засідання, слухання справи буде пе-
ренесено на 23.05.2016 р. на той самий час.

Суддя Чехов С. І.

Попаснянський районний суд Луганської обл.
викликає як відповідачів у судові засідання для
розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 05.05.2016 р.
13.00 - Романюк Світлана Олексіївна

Суддя Закопайло В. А.

на 17.05.2016 р.
11.30 - Чмирь Тимофій Анатолійович
на 18.05.2016 р.
11.30 - Гомзякова Олександра Олександрівна

Суддя Мозолева Т. В.

У разі неявки відповідачів  у призначений час
або неповідомлення про причини неявки справу
буде розглянуто за їх відсутності за наявними до-
казами.

З опублікуванням цього оголошення відпові-
дачі по справах вважаються належним чином по-
відомленими про час, день та місце проведення
судового засідання.

Курбатов Олександр Юрійович, 04.09.1984 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Перво-
майська, буд. 240, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/4768/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Порше Мобіліті» до Курбатова Олександра Юрійовича про
стягнення заборгованості та збитків відповідно до кредитного дого-
вору. Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Артюхової Надії Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі - Артюхова Надія Володимирівна, яка зареєс-
трована та мешкає м. Юнокомунарівськ Донецької області, вул. Засло-
нова, будинок 50, викликається до суду (Донецька область, м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в розгляді справи по суті на 09-30
годину 05 травня 2016 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Воробйова І. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Єгорова Ігоря Олександровича до Голендухіна Володимира Геннаді-
йовича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням. Відповідачі по справі: Голендухін Володимир Ген-
надійович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто
Слов’янськ, вул. Василівська (Ж. Революції), будинок № 8, викликається на
04 травня 2016 року на 10 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача, повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Хаустова Т. А.

Втрачений атестат
про повну загальну 
середню освіту серії 

ТМ №12976749 
від 22.06.2000 р., виданий
Червоненською середньою

школою на ім’я 
Невмержицького Руслана

Олександровича, 
вважати недійсним.

Уточнення до оголошення, розміщеного на 16 сторінці 
у 53 номері газети «Урядовий кур’єр» від 19.03.2016

Генеральною прокуратурою України 15.03.2016 відповідно до
положень ст.ст. 276, 277 КПК України складено письмове повідом-
лення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, наступним колишнім
працівникам органів прокуратури Автономної Республіки Крим:
Авідзба Денис Валікович, Антонович Сергій Федорович, Баріло
Роман Олегович, Бондаренко Володимир Олександрович, Вагін
Олександр Сергійович, Галушко Ольга Анатоліївна, Глушак Сергій
Вікторович, Дем’яненко Олег Юрійович, Зінченко Наталія Сергіївна,
Кадуха Валерій Михайлович; Комєдєв Володимир Валерійович, Ко-
робцов Євген Сергійович, Лисенко Марина Геннадіївна, Маркін
Олександр Анатолійович, Мельник Євген Борисович, Могоричев
Олександр Михайлович, Оніщенко Олег Юрійович, Попов Артур
Сергійович, Приймак Андрій Олегович, Романюк Тарас Васильо-
вич, Стаднік Даніл Анатолійович, Удовін Сергій Вікторович, Фрун-
дін Артур Анатолійович, Чухраєв Сергій Іванович, Широков
Всеволод Андрійович, Шмельов Дмитро Миколайович, Яновська
Вікторія Анатоліївна, Меметова Ельміра Назимівна, Кувакіна Інна
Володимирівна, Гладун Олександр Вадимович, Ібадулаєв Емір Да-
мірович.

Інформацію про повідомлення про підозру вказаним особам у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2321 КК України, вважати
внесеною помилково.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів
по справах за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове за-
сідання, що відбудеться 11 травня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2:

- Зайцева Анатолія Єгоровича, 18.02.1956 року народження (відоме місце
проживання: Перевальський р-н, м. Зоринськ, кв. 40 років Перемоги, 9/17)
по справі № 415/1787/16-ц на 13-00 год;

- Фролову Юлію Валеріївну, 01.06.1978 року народження 
(м. Перевальськ, вул. Леніна, 80/23) по справі 415/1788/16-ц на 11-50 год;

- Нестерова Івана Івановича, 28.06.1974 р.н. (відоме місце прож.: Луган-
ська обл., с. Чорнухине, вул. Гірняцька, 17, кв. 1) по справі 415/1794/16-ц
на 11-30 год.;

- Уманського Олексія Володимировича, 23.05.1977 р.н. (відоме місце 
проживання: м. Лчевська, вул. Ленінградська, 43, гурт.) по справі 
№ 415/1799/16-ц на 11-10 год;

- Мішина Антона Івановича, 02.11.1985 р. н. (відоме місце проживання:
Перевальський р-н, смт Ящикове, вул. Жовтня, 3/4) по справі 415/1800/16-ц
на 10-50 год;

- Гамаюнова Костянтина Миколайовича, 26.04.1975 р.н. (відоме місце
проживання: м. Алчевськ, вул. Дунайваровського, 11/89) по справі 
№ 415/1803/16-ц на 10-30 год.;

- Комракову Алевтину Володимирівну, 04.07.1983 р.н. (відоме місце про-
живання: м. Брянка, м-н Тополя, 28/73) по справі 415/1804/16-ц на 10-00 год.

До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто на
підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє,
що цивільна справа № 2/243/1683/2016 за позовом Близнюк
Альони Олександрівни до Близнюка Олега Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу призначена до розгляду на 10.05.2016 р. о 
08-40, запасна дата 13.05.2016 р. о 08-40 год. за адресою суду:
м. Слов’янськ Донецької обл. вул. Добровольського, 2 (2 по-
верх). Явка відповідача Близнюк Олега Сергійовича є обов’яз-
ковою.

При собі мати паспорт. ІНН.
Суддя Л. М. Руденко

У провадженні судді Малиновського районного суду м. Одеси Моро-
зової І.В. перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Гур-
ського Артема Петровича, 1987 року народження. Малиновський
районний суд м. Одеси здійснює виклик обвинуваченого Гурського Ар-
тема Петровича для участі у судовому розгляді у спеціальному провад-
женні кримінального провадження № 521/17665/15-к, пр-ня по справі 
№ 1-кп/521/54/16, обвинуваченого за ч.3 ст.368 КК України, які відбу-
дуться 04.05.2016 року о 10 годині 00 хвилин, 12.05.2016 року о 10 годині
00 хвилин, 16.05.2016 року о 10 годині 00 хвилин, 23.05.2016 року о 10
годині в залі судових засідань Малиновського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1 А. 

Суддя І. В. Морозова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Духнич Олену Валентинівну (м. Харків, вул. Уборевича,
34а/79) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№428/12491/15-ц за позовом Дородаєва Володимира Олексійовича,
Дородаєвої Марії Никифорівни до Гончарової Марти Геннадіївни,
Духнич Олени Валентинівни, Дородаєва Геннадія Володимировича
про визнання права власності за набувальною давністю, яке відбу-
деться 10 травня 2016 року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Володарський районний суд Донецької області (87000, смт Нікольське,
пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Опанасюка Володимира Олексійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач по справі Опанасюк Володимир Олексійович, який мешкає:
Донецька область, Володарський район, с. Назарівка, вул. Центральна,
8, викликається на 11 травня 2016 року о 10-30 год. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Доценко С. І.

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області (м. Хміль-
ник, вул. Столярчука, 4, Вінницької області) на 09.00 годину 06
травня 2016 року як відповідача викликають Якушика Павла Степа-
новича по цивільній справі за позовом Фесюк Альони Петрівни до
Якушика Павла Степановича про стягнення аліментів на утримання
дитини.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде розглянута у її від-
сутність на підставі наявних доказів.

Суддя Войнаревич М. Г.

06.05.2016 року о 09 год. 00 хв. в Козятинському міськрайсуді (вул. Грушев-
ського, 64, м. Козятин, Вінницька область) відбудеться, розгляд справи за позо-
вом ПАТ «УкрСиббанк» до Крівченка А. В. та Крівченко С. І. про стягнення
заборгованості. Суд викликає як відповідачів Крівченка Антона Володимировича
(останнє відоме місце проживання: вул. Чекістів, 39, кв.40, смт Глухівці, Козя-
тинський р-н, Вінницька обл.) та Крівченко Світлану Іванівну (останнє відоме
місце проживання: вул. Чекістів, 39, кв.40, смт Глухівці, Козятинський р-н, Він-
ницька обл.).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа може бути
розглянута у його відсутності.

Суддя Воронюк В. А.

Агаркова Вікторія Олександрівна, 21.02.1969 р.н., останнє відоме місце
проживання якої: Донецька обл., Харцизький район, м. Зугрес, вул. Проле-
тарська, буд. 2, викликається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі № 227/1358/16-ц за
позовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Агаркової Вікторії Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
04.05.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.05.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 

відповідно до постанови НКРЕКП № 755 від 28.04.2016 р. 
для території України, на якій органи державної влади здійснюють 

свої повноваження відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. 
та розпорядження КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)

Постанова НКРЕ 
України                 

від 28.04.2016 р.    
№ 750                            

                  (1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 11,42

встановлюється ПДВ у розмірі 20%.

1,40

                  (2 група споживачів), грн/МВтг 7,01

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії

                  (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 60,04

Тариф на постачання електричної енергiї

                  (1 група споживачів), грн/МВтг

Постанова 
НКРЕКП                         

від 10.03.2016        
№ 308

                  (1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0140

                  (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0327

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат 
електроенергії                      

Розрахунок згідно 
з постановою 
НКРЕ України                 

від 22.01.2001 №47  
(iз змінами)

Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію, грн/МВтг      
(без ПДВ)

1 236,98
Постанова 
НКРЕКП від 

28.04.2016  № 721

Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії, грн/МВтг 
(без ПДВ)

1 206,20

168,48

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені  

для населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914-IV «Про міський електричний транспорт»). 

Довідково:

Для Донецької і Дніпропетровської областей 130,68

Групи споживачів

Плата 1кВт-год                                
спожитої електричної енергії 

коп. за 1кВт год
(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів, крім населення і населених пунктів 1 клас 2 клас
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оголошення
Соловйов Владислав Дмитрович, 03.02.1970 року на-

родження , викликається у відкрите судове засідання як
відповідач на 08.40 годину 13 травня 2016 року у цивіль-
ній справі за позовом Крюкової Інги Геннадіївни до Со-
ловйова Владислава Дмитровича про надання дозволу
на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кордон.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Байбари Г. А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх, кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Соловйов Владис-
лав Дмитрович вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Михайлова Євгена Івановича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління АТ «Ощадбанк» до
Михайлова Євгена Івановича, третя особа Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю «Племінний
завод імені Літвінова» про стягнення заборгованості
за кредитним договором. 

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області о 13 го-
дині 00 хвилин 06 травня 2016 року за адресою: смт
Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області. 

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. М. Шкиря 

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Добірної Вікторії Михайлівни, Решетняк Тетяни Віта-
ліївни, Тюлькіна Василя Миколайовича, Василенко
Ірини Владиславівни, Сіко Ольги Олександрівни, Хри-
пачова Валерія Федоровича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачі: Добірна Вікторія Михайлівна (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, 63), Ре-
шетняк Тетяна Віталіївна (останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Тухачевського, 59/10), Тюлькін Василь
Миколайович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: 86488, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Технічна, 1/3), Василенко Ірина Владиславівна
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Чапаєва,
61), Сіко Ольга Олександрівна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: 84400, Донецька об-
ласть, Єнакіївський р-н, смт Карло-Марксове, вул.
Ювілейна, 9/27), Хрипачов Валерій Федорович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Декабристів,
25/11), викликаються 5 травня 2016 року на 09.00 го-
дину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за їхньої від-
сутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ
КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до 

13.04.2016 р.
Соколовська Галина Юріївна, справа № 409/590/16-ц,
Бояринцев Андрій Борисович, справа № 409/586/16-ц,
Уткін Володимир Олександрович, справа № 409/574/16-ц,
Кулагін Олег Олександрович, справа № 409/596/16-ц,
Сухаревська Олена Миколаївна, справа № 409/577/16-ц,
Верховова Надія Олексіївна, справа №409/604/16-ц,
Глухов Григорій Іванович, справа №409/594/16-ц,
Юрицин Віталій Миколайович, справа № 409/580/16-ц,
Коробчан Віктор Андрійович, справа № 409/592/16-ц,
Баранова Світлана Анатоліївна, справа № 409/421/16-ц,
Братищенко Іван Петрович, справа № 409/641/16-ц,
14.04.2016 р.
Болотова Ніна Михайлівна, справа № 409/560/16-ц,
Назаров Олександр Васильович, справа № 409/550/16-ц,
Лямзін Юрій Вікторович, справа № 409/557/16-ц,
Таранова Ольга Федорівна, справа № 409/663/16-ц,
Бернацький Дмитро Антонович, справа № 409/659/16-ц,
Бондаренко Наталія Вікторівна, справа № 409/549/16-ц,
Поршенко Ольга Володимирівна, справа №  409/552/16ц
Логвіненко Сергій Петрович, справа №  409/559/16-ц,

Суддя В. С. Полєно

про стягнення заборгованості були ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуте Білокуракинським 
районним судом Луганської області шляхом подання відпо-
відачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду
протягом десяти днів з дня опублікування цього оголо-
шення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Подорогіної Л.В. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачка у справі Подорогіна Людмила Воло-
димирівна проживає за адресою: 86402, Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Гавриленко, буд. 39, ви-
кликається в судове засідання, призначене на 10
год. 30 хв. 19.05.2016 р. до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Пащенко А. І. про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка у справі Пащенко Анжела Іванівна,
проживає за адресою: 84506, Донецька область, 
м. Артемівськ, вул. Чапаєва, буд. 30, викликається в
судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв.
18.05.2016 р. до суду, каб. № 213, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт Куй-
бишеве, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ «Укрсоц-
банк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:

— справа №319/136/16-ц - Шевченко Расул Федорович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Кірова, 68, викликається до суду на 16 травня 2016
року о 09.00 год.;

— справа №319/135/16-ц - Булиндіна Катерина Олександрівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Донська, 29, кв. 85, викликається до суду на
16 травня 2016 року о 09.30 год.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вищевка-
заною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua. Суддя Солодовніков Р. С.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх під-
твердження. У випадку неявки відповідачів у судові засідання та неповідомлення суду про
поважну причину неявки, позови будуть розглянуті за їхньої відсутності за наявними у
справах доказами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідачку Луценко Тетяну
Григорівну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, Харківське шосе, 55-А,
кв. 105, у судове засідання, яке відбудеться 20.06.2016 року об 11 год. 15
хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому
розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «ТРАСТ» до Луценко Тетяни Гри-
горівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається по-

відомленою про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за її відсутності.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити
суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Явор-
ську Світлану Борисівну, Яворського Анатоля Олександровича, які про-
живають за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Зарічна,
б. 24, що 05.05.2016 р. о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Приазов-
ського районного суду Запорізької області за адресою: смт Приазов-
ське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Яворської С. Б., Яворського А. О. про стягнення за-
боргованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Яворська Світлана Бори-
сівна, Яворський Анатолій Олександрович вважаються повідомленими
про час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає
розгляду за їхньої відсутності.

Суддя Давиденко О. П.

14.04.2016 p. Загальними зборами учасників ТОВ «МЖК-1» прийнято
рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «МЖК-1» за резуль-
татами виділу з нього нової юридичної особи у формі товариства з об-
меженою відповідальністю.

— Розмір статутного капіталу ТОВ «МЖК-1» на дату прийняття рі-
шення про його зменшення: 48 700,00 грн.

— Розмір статутного капіталу ТОВ «МЖК-1» після його зменшення:
30 000,00 грн, що становить 61,6% статутного капіталу ТОВ «МЖК-1».

— Сума, на яку зменшується статутний капітал ТОВ «МЖК-1»: 
18 700,00 грн.

— Частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал ТОВ
«МЖК-1», становить 38,4%.

Лігачова Алла Анатоліївна, останнє місце реєстрації: вул. Стасова,
98, м. Дніпродзержинськ, викликається у відкрите судове засідання як
відповідач на 09.00 годину 24 травня 2016 року по справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Лігачової Алли Анатоліївни, ВАТ «Сведбанк»
про звільнення майна з-під арешту.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо-
вуванням судді Багбая Є. Д. у приміщенні Дніпровського районного
суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця
Петровського, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення
в пресі відповідач Лігачова Алла Анатоліївна вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи.

У разі неявки справу буде розглянуто за її відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Безрукова В. О., Безрукової С. С. про стягнення заборгованості та судових ви-
трат.

Відповідач Безруков Володимир Олександрович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Рози Люксембург, буд. 6, кв. 1, ви-
кликається 10 травня 2016 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач Безрукова Світлана Сергіївна, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Молодіжна, буд. 11, кв. 8, викликається
10 травня 2016 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до 

17.03.2016 р.
Шаповалова Валентина Миколаївна, справа № 409/353/16-ц,
Литвинюк Олександр Михайлович, справа № 409/369/16-ц,.
Масольд Валерій Валерійович, справа № 409/362/16-ц,
Калантаєвська Інна Юріївна, справа № 409/414/16-ц,
Савченко Анжела Вячеславівна, справа № 409/401/16-ц,
Сидун Сергій Віталійович. справа № 409/405/16-ц,
18.03.2016 р.
Безбожна Ірина Миколаївна, справа № 409/424/16-ц,
Мурашкіна Юлія Олександрівна, справа № 409/432/16-ц, 
Матвейчук Олексiй Григорiйович, справа № 409/420/16-ц,
Данілевич Вячеслав Йосипович, справа № 409/309/16-ц,
Суддя В. В. Тімінський

23.03.2016 р.
Соловйова Людмила Володимирівна, справа № 409/413/16-ц,
Болгов Володимир Яковлевич, справа № 409/412/16-ц,
Журавльова Марія Вікторівна, справа № 409/403/16-ц,

Суддя В. С. Полєно

про стягнення заборгованості були ухвалені заочні рішення,
позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне
рішення може бути переглянуте Білокуракинським районним
судом Луганської області  шляхом подання відповідачем заяви
про перегляд заочного рішення до цього суду  протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/698/16-ц за позовом AT «Ощадбанк» до Вербиць-
кої Любові Михайлівни, Ветчинникова Миколи Федоро-
вича, Колтакова Володимира Яковича, Прокопович
Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05.05.2016 року о 14.00
год. (резервна дата 10.05.2016 року о 14.00 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі:
- Вербицька Любов Михайлівна, 26.11.1946 року на-

родження, останнім місцем реєстрації якої є: Луганська
область, Лутугинський район, смт Челюскінців, вул. Ле-
ніна, буд. 10;

- Ветчинников Микола Федорович, 19.05.1955 року
народження, останнім місцем реєстрації якого є: Луган-
ська область, Лутугинський район, смт Челюскінців, вул.
Степова, буд. 3;

- Колтаков Володимир Якович, 16.10.1948 року на-
родження, останнім місцем реєстрації якого є: Луганська
область, м. Лутугине, вул. Садова, буд. 9;

- Прокопович Ольга Володимирівна, 03.11.1954 року
народження, останнім місцем реєстрації якої є: Луган-
ська область, м. Лутугине, кв. Шахтарський, буд. 25.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто
за їхньої відсутності за наявними доказами. 

Суддя Полєно B. C.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:
Мартиненка Олександра Валерійовича як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/7201/15-ц за позовом Алімова Віктора Анато-
лійовича до Мартиненка О. В., Мартиненко Я. Д.,
Мартиненко І. Ю., Мартиненко М. О., третя особа:
Орган опіки та піклування в особі Виконавчого комі-
тету Ленінської районної ради, Управління Держав-
ної міграційної служби України в Луганській області,
про усунення перешкод в користуванні квартирою,
що відбудеться 10 травня 2016 року о 14.30 год.;
Мартиненко Яну Дмитрівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/7201/15-ц за по-
зовом Алімова Віктора Анатолійовича до Марти-
ненко О. В., Мартиненко Я. Д., Мартиненко І. Ю.,
Мартиненко М. О., третя особа: Орган опіки та пік-
лування в особі Виконавчого комітету Ленінської
районної ради, Управління Державної міграційної
служби України в Луганській області, про усунення
перешкод в користуванні квартирою, що відбудеться
10 травня 2016 року о 14.30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до 

21.04.2016 р.
Самуляк Віталій Валентинович, справа № 409/666/16-ц,
Моос Євгенія Анатоліївна, справа № 409/671/16-ц,
Саліхов Артем Романович, справа № 409/654/16-ц,
Ісупов Олександр Володимирович, справа № 409/672/16-ц,
Тілік Костянтин Вікторович, справа № 409/661/16-ц,
Тевяшов Вадим Віталійович, справа № 409/656/16ц,
22.04.2016 р.
Стєхін Євгеній Владиславович, справа № 409/644/16-ц,
Шаповалов Анатолій Володимирович, справа № 409/639/16-ц,
Богачов Сергій Григорович, справа № 409/649/16ц,
Ковалевська Лариса Володимирівна, справа № 409/749/16-ц, 
Топалов Вадим Валерійович, справа № 409/647/16-ц,
Баталов Олександр Анатолійович, справа № 409/642/16ц
Задорожний Дмитро Леонідович, справа № 409/651/16-ц,
Даренська Діана Валентинівна, справа № 409/643/16ц,

Суддя О. Г. Третяк

про стягнення заборгованості були ухвалені заочні рішення,
позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне
рішення може бути переглянуте Білокуракинським районним
судом Луганської області  шляхом подання відповідачем заяви
про перегляд заочного рішення до цього суду  протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

Державне підприємство 
«Київський експертно-технічний 

центр Держпраці»
як балансоутримувач 

(іден. код 23510933, 04073, м. Київ, 
вул. Ливарська, 1-А, т. 454-10-00) 
оголошує намір передати в оренду

об’єкт державного майна, щодо якого
надійшла заява, а саме: автомобіль 

HYUNDAI SONATA, 2004 р/в, держ. номер
АА0223ВС, колір СІРИЙ, № кузова

KMHEN41BP4A035008, оціночна вартість
93 494,52 грн без ПДВ.

У провадженні Вижницького районного суду
Чернівецької області знаходиться цивільна
справа №713/597/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Олініча Олексія Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи повторно призна-
чений на 10.30 год. 5 травня 2016 року в примі-
щенні Вижницького районного суду Чернівецької
області по вул. Українська, 13, м. Вижниця, Чер-
нівецька область, суддя Пилип’юк І. В.

Суд викликає як відповідача по справі Олініча
Олексія Миколайовича, 20.11.1974 року народ-
ження, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: с. Мілієве, вул. Центральна, 59
Вижницького району Чернівецької області. Явка
до суду обов’язкова, у разі неявки відповідача
справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157)
розглядає цивільну справу №233/665/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Нерех Л.А. про
стягнення заборгованості. Відповідачка у справі
Нерех Людмила Анатоліївна, 25.04.1965 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Філатова, 8/124, ви-
кликається до суду на 15 год. 30 хв. 12 травня
2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі непри-
буття відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за її відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Здолбунівський районний суд викли-
кає Скальського Володимира Володими-
ровича, 20 серпня 1970 року народження,
як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом КП «Здолбунів-
комуненергія» до Скальської Алли
Василівни, Скальського Володимира Во-
лодимировича про стягнення боргу за
спожиту теплову енергію на 24 травня
2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщення
суду за адресою: м. Здолбунів, вул. Неза-
лежності, 10 Рівненської області.

В разі неявки в судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відпові-
дача на підставі наявних у ній доказів, від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ковалик Ю. А.

Дубенський міськрайонний суд Рівнен-
ської області (вул. Д. Галицького, 22, 
м. Дубно, Рівненська область) викликає в
судове засідання на 09 годину 00 хвилин
5 травня 2016 року як відповідача Лима-
рева Дмитра Юрійовича, 25.05.1990 року
народження, жителя: м. Молодогвар-
дійськ, вул. Перемоги, 19 Луганської об-
ласті, у цивільній справі за позовом
Лимаревої Оксани Леонідівни до Лима-
рева Дмитра Юрійовича про стягнення
аліментів.

У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя С. К. Ходак
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів
за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборго-
ваності у судові засідання, які відбудуться: 

05.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 11.05.2016 р.)
Шевєлєв Олексій Володимирович о 8.00 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., Лутугинський р-н смт Успенка, вул. Грибоєдова, буд. 51, справа
№ 409/653/16-ц

Марушкіна Наталія Анатоліївна о 8.30 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Жуковського, буд. 35), справа №409/652/16-ц

Єрмаков Микола Валерійович о 9.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вулиця Маяковського, бу-
динок 10), справа №409/848/16-ц

Аксьонова Олена Миколаївна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Лутугине, пр. Миру, буд. 11, кв. 37), справа № 409/756/16-ц

17.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 20.05.2016 р.)
Шама Ірина Олександрівна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., м. Луганськ, вул. Очаківська, буд. 34), справа № 409/857/16-ц
Лямзенко Валентина Дмитрівна о 9.30 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 2, кв. 38), справа
№ 409/924/16-ц

Бойко Віктор Олександрович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., Артемівський р-н, с. Ювілейне, вул. Пархоменко, буд. 5, кв. 10),
справа № 409/881/16-ц

Олійник Микола Гаврилович о 10.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, кв. Степовий, буд. 19, кв. 31), справа № 409/878/16-ц

Садовничий Олександр Володимирович об 11.00 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 8, кв.
24), справа № 409/876/16-ц

Шатохіна Наталія Григоріївна об 11.30 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Крилова, буд. 14), справа № 409/885/16-ц

Мосіна Тетяна Матвіївна о 12.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська
обл., м. Лутугине, пров. Куйбишева, буд. 5, кв. 102), справа № 409/880/16-ц

Суддя О. Г. Третяк

11.05.2016 р.
Краснянський Роман Сергійович о 13.00 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., Лутугинский р-н, с. Ясне, вул. Степова, буд. 9), справа 
№ 409/655/16-ц

Дорошко Олег Леонідович об 11.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Корольова, буд. 6, кв. 83), справа
№ 409/752/16-ц

Чумакова Олена Євгенiвна об 11.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, кв-л Героїв Сталiнграда, буд. 7, кв. 113), справа 
№ 409/757/16-ц 

12.05.2016 р.
Щукіна Ольга Іванівна о 9.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська

обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Герцена, буд. 27), справа № 409/646/16-ц
Думіна Світлана Олександрівна об 11.00 (останнє відоме місце проживання:

м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 1, кв. 161), справа № 409/713/16-ц
Лісіменко Олена Михайлівна о 9.20 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., Лутугинський р-н, с. Білоріченський, кв. Ювілейний, буд. 3, кв.
40), справа № 409/640/16-ц

Макарова Олена Володимирівна о 10.30 (останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 7, кв. 111), справа № 409/667/16-ц

Курбатський Дмитро Володимирович о 10.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Артема, буд.11, кв. 12), справа 
№ 409/665/16-ц

13.05.2016 р.
Білоусова Валентина Олександрівна о 9.30 (останнє відоме місце прожи-

вання: м. Луганськ, вул. Переможна, буд. 13, кв. 109), справа № 409/668/16-ц
Балабай Наталія Миколаївна о 10.00 (останнє відоме місце проживання: 

м. Луганськ, вул. Чапаєва, буд. 24а), справа № 409/753/16-ц 
Полєжаєва Галина Валентинівна об 11.00 (останнє відоме місце проживання:

м. Луганськ, вул. Короленко, буд. 40 Б), справа № 409/583/16-ц
Соломатін Сергій Іванович о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луган-

ська обл., м. Лутугине, вул. Папаніна, буд. 78), справа № 409/674/16-ц
Суддя В. В.Тімінський

12.05.2016 р.
Багрянцев Сергій Борисович о 14.00 (останнє відоме місце проживання: 

м. Луганськ, кв. Степовий, буд. 18, кв. 1), справа № 409/850/16-ц
16.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 25.05.2016 р.)
Лейбенко Юрій Вікторович о 15.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., Лутугинський р-н, смт Леніна, вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 2), справа
№ 409/1037/16-ц

Михайлик Дмитро Миколайович о 14.00 (останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, кв-л Стєпной, буд. 4, кв. 14), справа № 409/1041/16-ц

Ісаєнко Ірина Павлівна о 15.30 (останнє відоме місце проживання: м. Лу-
ганськ, вул. Льва Толстого, буд. 33а), справа № 409/1038/16-ц

Пєсков Сергій Володимирович о 13.00 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Успенка, вул. 14 гвар. стр. дивізії, буд. 7),
справа № 409/1033/16-ц

Суддя В. Г. Скворцова
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються на-

лежним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що
по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до 

30.03.2016 р.
Луговая Лариса Григоріївна, справа № 409/464/16-ц
07.04.2016 р.
Григор’єв Андрій Фатахович, справа № 409/524/16-ц
Альянінова Галина Олександрівна, справа № 409/522/16-ц
12.04.2016 р.
Сергієнко Олексій Васильович, справа № 409/599/16-ц
Гальпєріна Олена Іванівна, справа № 409/601/16-ц
Орловський Андрій Олексійович, справа №409/598/16-ц
Дікарєва Катерина Вікторівна, справа №409/585/16-ц
Романцов Євген Олександрович, справа № 409/582/16-ц
Резніченко Микола Іванович, справа № 409/579/16-ц
Коваль Надія Костянтинівна, справа № 409/578/16-ц
Кац Григорій Євгенійович, справа № 409/576/16-ц
Мельнікова Валентина Миколаївна, справа № 409/575/16-ц

Суддя В. В.Тімінський

12.04.2016 р.
Ткаченко Світлана Вікторівна, справа № 409/468/16ц

Суддя В. Г. Скворцова

04.04.2016 р.
Голумб Євген Петрович, справа № 409/399/16-ц
Поповіч Наталія Леонідівна, справа № 409/422/16-ц
Коршиков Олег Васильович, справа № 409/419/16-ц
Бершак Олексій Володимирович, справа № 409/428/16-ц
05.04.2016 р.
Масюков Ігор Сергійович, справа № 409/465/16-ц
07.04.2016 р.
Когут Яна Вікторівна, справа № 409/570/16-ц
Медяник Євген Олександрович, справа № 409/365/16-ц
Гаращук Наталія Анатоліївна, справа №409/357/16-ц
Шаповалов Євген Володимирович, справа № 409/368/16-ц
Волкова Тетяна Іванівна, справа № 409/367/16-ц 
Матвієва Галина Олексіївна, справа №409/360/16-ц
Книш Володимир Григорович, справа № 409/363/16-ц
Бурденко Юлія Миколаївна, справа № 409/372/16-ц

Суддя В. С. Полєно
про стягнення заборгованості були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги

задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може

бути переглянуте Білокуракинським районним судом Луганської області  шля-
хом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду
протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як від-
повідача Акціонерне товариство закритого типу «Промпобутунівер-
сал» по цивільній справі за позовом Шуміло Наталії Жоржівни до
Акціонерного товариства закритого типу «Промпобутуніверсал» про
розірвання договору оренди землі. Слухання справи призначено на
10.05.2016 року о 08.30 год. в приміщенні Бериславського районного
суду Херсонської області за адресою: м. Берислав Херсонської об-
ласті, вул. Леніна, 249, тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Кириленко М. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Трубіциної Олени Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка у справі Трубіцина
Олена Василівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Матросова, буд. 116, кв. 45, викликається на 13 травня 2016 року на
09 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачка повинна  повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Алексєєнко І. П.

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній справі № 523/1887/15ц
за позовом Новицької Юліани Андріївни до Головень Лідії Василівни, Прокопі-
шиної Катерини Василівни про солідарне стягнення заборгованості повідомляє,
що справа призначена до слухання в судовому засіданні на 13.05.2016 року на
10.00 годину. Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворовського рай-
онного суду міста Одеси, що розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Чор-
номорського козацтва, 68, зал судових засідань № 7. У разі неявки в судове
засідання, справа може бути розглянута та прийняте рішення за відсутністю Го-
ловень Лідії Василівни, Прокопішиної Катерини Василівни.

Суддя Н. І. Гудіна

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області зна-
ходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Гришкова Валерія Анатолійовича, Гришкової Лариси Вікто-
рівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає як відповідачів Гришкова Валерія Анатолійовича, Гришкову Ла-
рису Вікторівну в судове засідання, яке відбудеться 10.05.16 року о 10.15 годині
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде
розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відпо-
відача Єрмакову Світлану Олександрівну, проживає: м. Луганськ, вул. 
А. Линьова, 85а, в судове засідання по цивільній справі № 409/470/16-ц за
позовом ПАТ «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 11.05.2016 року о 14 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засі-
дання.

Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської об-
ласті перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Журавля Сергія Бо-
рисовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Журавля Сергія Бори-
совича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 10.00 год. 10.05.2016 р.
за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Є. О. Борець

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Дущака Маріна Ілліча,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 715/608/16-ц, провадження
№ 2/715/362/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Дущака Маріна Ілліча про стягнення заборгованості на 09 год. 30
хв. 18 травня 2016 року в зал судового засідання № 1 Глибоцького районного суду
Чернівецької області за адресою: Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за
волю України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Дущака М. І.: с. Йорданешти Глибоцького
району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в за-
очному порядку.

Суддя Ю. В. Маковійчук

В провадженні Веселівського районного суду Запорізької області (суддя
Кравцов С. О.) знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Креді Агрі-
коль Банк» до Полякової Юлії Юріївни, Боднар Миколи Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Повідомляємо,що розгляд справи призначено на 6 травня 2016 року об
11 годині 00 хвилин.

Попереджаємо відповідачів Полякову Юлію Юріївну та Боднар Миколу
Миколайовича, що у випадку їх неявки в судове засідання на вищевказане
число, справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних доказів
у матеріалах справи.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Татарчука Олександра
Івановича, останнє відоме місце проживання якого за адресою: м. Чернівці, вул.
Пд.-Кільцева, 21а/26, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до вас про стягнення заборгованості на 09.30
годину 16 травня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4,
кабінет № 8. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається
належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Суддя С. О. Волошин

Вінницький районний суд Вінницької області викликає як відпові-
дача Шукурова Фарруха Сархан огли, останнє відоме місце реєстрації:
с. Вінницькі-Хутори, вул. Яблунева, буд. 145, Вінницького району Він-
ницької області, по справі № 128/612/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Приват Банк» до Шукурова Фарруха Сархан
огли про стягнення заборгованості, в судове засідання, призначене
на 12.00 год. на 23 травня 2016 року, яке відбудеться в приміщенні
Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка,
29, суддя Гриценко І. Г., зала судових засідань № 4 (третій поверх).

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул.
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/928/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Олексенко
Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором в
розмірі 69292,71 гривень.

Відповідач Олексенко Тетяна Олександрівна викликається до каб. № 27 суду на
13 травня 2016 року на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача справа буде розглянута у її відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як від-
повідача Гармаш Ларису Віталіївну, 5 лютого 1969 року народження,
зареєстрованим місцем проживання якої є: смт Козелець, вул. Ком-
сомольська, б. 45-а, кв. 20, Чернігівської області, в судове засідання
на 12.00 годину 10 травня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7, Чернігівської області) у справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 
м. Дніпропетровська до Гармаш Лариси Віталіївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. 

Суддя Соловей В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/927/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Шкірі
Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.05.2016 року о 13.00
год. (резервна дата на 19.05.2016 року о 13.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Шкіря Ольга Володими-
рівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, пров.
Кар’єрний, буд. 1-а.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Максименко О. Ю.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Псаренко М. С. про стягнення заборгованості.

Відповідач Псаренко Максим Сергійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Миру, буд. 5, викликається 10 травня 2016
року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як
відповідача Буднікова Олега Олеговича, 29.10.1965 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, Новоазовський
район, с. Набережне, вул. Річна, буд. 3, у судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Буднікова
Олега Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке призначене на 11 травня 2016 року о 13 годині 00
хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського районного
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт При-
азовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі не-
явки до суду справа може бути розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Ковнір Наталію Олегівну (останнє відоме
місце проживання: Полтавська область, місто Кременчук,
вулиця 50 років СРСР, будинок 31, квартира 137), як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковнір Наталії Олегівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться 11
травня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна
(Троїцька), 37/49. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справу буде розглянуто за її відсутності. Відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Городищенський районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 24 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
призначено розгляд цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Олійника Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Олійник Сергій Миколайович викликається в судове
засідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки останнього, справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська
область, індекс 19500.

Суддя В. О. Черненко

В провадженні Лисянського районного суду Черка-
ської області знаходиться цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кулініч В’ячеслава Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Кулініч В’ячеслав Миколайович (останнє
відоме зареєстроване місце проживання: с. Вотилівка
Лисянського району Черкаської області, вул. Л. Укра-
їнки, 13) викликається в судове засідання на 08 годину
30 хвилин 19 травня 2016 року, яке відбудеться в примі-
щенні Лисянського районного суду Черкаської області,
зал засідань, вул. Кірова, 4, смт Лисянка, Черкаська об-
ласть. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за наявними матеріалами без участі відповідача.

Суддя Пічкур С. Д.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як
відповідача Чекунаєву Наталію Вікторівну, 30.07.1976 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, Новоазов-
ський район, смт Сєдове, вул. Кірова, буд. 19, у судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чеку-
наєвої Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке призначене на 11 травня 2016 року о 13
годині 30 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського 
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5,
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі не-
явки до суду справа може бути розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Кондрашова Антона Олександровича (ос-
таннє відоме місце проживання: Полтавська область, місто
Кременчук, вулиця Кіровоградська, будинок 77), як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Кондрашова Антона Олександровича
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
10 травня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна
(Троїцька), 37/49. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. Від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10    +15 +20
Житомирська +5 +10    +15 +20
Чернігівська +5 +10    +15 +20
Сумська +3   +8    +14 +19
Закарпатська +3   +8    +17 +22
Рівненська +5 +10    +17 +22
Львівська +3   +8    +15 +20
Івано-Франківська +3   +8    +15 +20
Волинська +3   +8    +17 +22
Хмельницька +5 +10    +17 +22
Чернівецька +5 +10    +17 +22
Тернопільська +5 +10    +17 +22
Вінницька +5 +10    +17 +22

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10   +15  +20
Кіровоградська +5   +10   +15  +20
Полтавська +4     +9   +14  +19
Дніпропетровська +5   +10   +15  +20
Одеська +8   +13   +18  +23
Миколаївська +8   +13   +18  +23
Херсонська +8   +13   +18  +23
Запорізька +7   +12   +15  +20
Харківська +3     +8   +14  +19
Донецька +5   +10   +14  +19
Луганська +4     +9   +12  +17
Крим +5   +10   +17  +22
Київ +7     +9   +17  +19

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра» 

Яка прекрасна пора року
весна! У травні яскрави-

ми фарбами, квітковим роз-
маїттям вкривається земля.
Над врунистими ланами з
ранку до вечора лунає
дзвінкий переспів жайво-
ронків, а в гаях і садах не
вгавають солов’їні концерти.
Нічна прохолода, росяні сві-
танки, теплий південний ві-
терець, короткочасний гриб-
ний дощик — усе це ознаки
того, що «травень літо в гості
кличе». У хліборобів активна
пора весняно-польових ро-
біт. Великодній тиждень —
це Богом даний перепочинок
перед початком нового тру-
дового сезону. Нехай святко-
вий благовіст разом із бур-
хливим пробудженням при-
роди наповнить вашу душу
гарним настроєм, добрими
помислами, вірою, надією та
любов’ю. 

Донедавна в нашій неза-
лежній державі велелюдно
відзначали дні міжнародної
солідарності трудящих і
День Перемоги. Другий рік
поспіль ці свята затьмарені
російською агресією. Учас-
ники Другої світової війни
відзначають «свято зі сльо-
зами на очах» зовсім іншими
сльозами: вони оплакують
втрату онуків і правнуків,
які віддали життя, захи-
щаючи рідну землю від во-
рожої навали північного су-
сіда. Світова спільнота нама-
гається привести до тями
новоявленого путлера дип-
ломатичними умовляннями
і засобами економічних санк -
цій. Наростає хвиля протес-
тів проти загарбницької по-
літики Кремля і в самій Ро-
сії. Ми вистоїмо, ми перемо-
жемо в цій неоголошеній
війні, а спогадом про неї в
українському календарі бу-
де  ще одна дата — День Пе-
ремоги над російським сепа-
ратизмом і шовінізмом.

Природа, земля і все су-
ще на ній прагнуть благода-

ті для паростків нового
життя під мирним небом і
ласкавим сонцем. Останній
місяць весни вважають ви-
значальним для прогнозів
на майбутнє літо. Старі лю-
ди і народні синоптики
здавна звертають увагу на
стан погоди в такі дні релі-
гійних свят: Луки (5), Юрія
Весняного (6), Миколи Літ-
нього (22), Мокія (24). 

На Поділлі в пору мого
далекого дитинства день
Луки (за дайбозьким віру-
ванням — Леля і Лади) від-
значали як молодіжне об-
рядове свято. Хлопці й дів-
чата збиралися на луці біля

річки. Під троїсті музики
водили хороводи, співали
«Подоляночку», грали у
квача, шуліку. З польових
квітів дівчата плели віноч-
ки. Обравши поміж себе Ла-
ду — символ весни, склада-
ли їх біля її ніг і збиралися
неподалік у гурт. Лада обе-
ремком кидала віночки над
гуртом. Хто зловив на льоту
— на щасливу долю і май-
бутнє. 

«На Луки сій моркву й бу-
ряки» — каже народне при-
слів’я. Господині знають:
усе, що цього дня висіють на
грядках, добре зійде і вро-
дить. Хороша прикмета на

врожай городини, якщо на
Луки пройде дощ. 

Юрій Весняний оберігає
поля і врожаї від стихійного
лиха. Святий — охоронець
пастухів, вершників, вояків.
На Юрія слід завершити
оранку землі для посіву яро-
вини. Вважають, що Юрій
чарівним ключем відмикає
землю і випускає на волю
росу, від якої буяють трави.
За давнім звичаєм, до Юрія
не можна розпочинати ви-
пас домашньої худоби. А
врочистий обряд проводів
вівчарів з отарами на літні
пасовища й досі проводять
цього дня в західних облас-
тях України. Зібрана на
Юрія роса має цілющі влас-
тивості. Вранці пройдіться
по росяній травичці босоніж,
умийте цілющою вологою
обличчя й убезпечите себе
від семи недугів. Так ствер-
джує народна мудрість. 

Якщо на Юрія приморо-
зить, буде врожай проса,
вівса та гречки. Почуєте зо-
зулю — літо буде засушли-
ве, неврожайне. 

У народі кажуть: «Прий-
шов Миколай — коней випа-
сай», «До Миколи Літнього
не сій гречки і не стрижи
овечки». Не поспішайте ви-
сівати баштанні культури,
ще можливі  ранкові замо-
розки. Дощ на Миколи зай-
вим не буває — він хліба під-
німає. «На Миколи дощовито
— влітку гарно вродить жи-
то», каже народна мудрість. 

Мокій — цар граду і гро-
му. Градобій завше був для
хліборобів великим лихом.
Щоб задобрити Мокія, цього
дня краще в полі не працю-
вати. Можна лише прополо-
ти і полити присадибні гряд-
ки. Якщо на Мокія схід сон-
ця багряний, літо буде з гро-
зами і пожежами; якщо
пройде дощ, то весь наступ-
ний місяць дощитиме. Який
Мокій — таке й літо. Споді-
ватимемося, що в природи
не буде поганої погоди. Бо
будь-яка погода — Божа
благодать. 

1 травня — Великдень
1-2 травня — Дні міжнародної солідарності трудящих
3 травня — Всесвітній день свободи преси
5 травня — Міжнародний день акушерства
7 травня — Всесвітній день птахів, що мігрують
8 травня — День  матері; Міжнародний день Червоно-

го Хреста і Червоного Півмісяця
8-9 травня — Дні пам’яті та примирення, присвячені

пам’яті жертв Другої світової війни
9 травня — День Перемоги
15 травня — Всеукраїнський день працівників культури

та майстрів народного мистецтва; Міжна-
родний день сім’ї;  День пам’яті жертв по-
літичних репресій

17 травня — Всесвітній день телекомунікації та інфор-
маційного суспільства

18 травня — День боротьби за права кримськотатар-
ського народу; День пам’яті жертв депор-
тації (1944) кримськотатарського народу;
Міжнародний день музеїв

19 травня — День банківських працівників
21 травня — День науки; День Європи; Всесвітній день

культурного різноманіття задля співробіт-
ництва  та  розвитку

22 травня — День Весак (свято буддистів, визнане Ге-
неральною Асамблеєю ООН у 2000 р.);
День перепоховання Т.Г.Шевченка на Чер-
нечій горі поблизу Канева;  Міжнародний
день біологічного різноманіття

24 травня — День слов’янської писемності і культури
25 травня — День Африки
25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамо -

врядних територій
28 травня — День прикордонника; День працівників ви-

давництв, поліграфії і книгорозповсюдження
29 травня — День хіміка; Міжнародний день миротвор-

ців ООН
31 травня — Всесвітній день боротьби з тютюнокурінням

Наш калеНдар

Наступний номер «Урядового кур’єра»
вийде 5 травня 2016 року

За рахунку 2:2 фаворитом
стає «Севілья»

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЛІГА ЄВРОПИ. Результативна нічия на чужому полі у першому
півфінальному поєдинку Ліги Європи не найкраще закінчення мат-
чу у Львові для «Шахтаря». Однак і головний тренер «гірників»
Мірча Луческу, і гравці української команди  впевнені, що їм до
снаги виграти  матч у відповідь.

Про те, що він буде важким для обох команд, заявив і наставник
іспанської команди Унаї Емері. «Результат зустрічі підтверджує
рівність «Севільї» та «Шахтаря». Ця нічия відповідає ходу гри та є
об’єктивною», — заявив він.

У четвер підопічні Мірчі Луческу пропустили першими вже на
шостій хвилині, однак відповіли двома точними ударами ще до пе-
рерви. На 23-й хвилині Ракицький віддав пас через центр на Мар-
лоса — бразилець вийшов на воротаря і пробив точно в нижній
кут воріт. До перерви донеччани забили ще раз: після розіграшу
кутового Марлос навісив у штрафний майданчик, а Степаненко
головою відправив  м’яч у сітку. На жаль, інших моментів футбо-
лісти «Шахтаря» не використали, а створеного гандикапу не вис-
тачило, аби втримати переможний рахунок. 

У другому таймі «Севілья» була активнішою і  скористалася на-
годою. За порушення правил пенальті влучно виконав Гамейро. 

Капітан «Шахтаря» Даріо Срна після матчу у Львові зазначив:
«Зараз шансів більше у севільців, проте ми не опускатимемо рук.
Поїдемо до  Іспанії і битимемося. «Шахтар» переміг своїх попе-
редніх суперників на виїзді, чому б не повторити те саме і з «Севі-
льєю?».

Як 50 на 50 розцінюють шанси на вихід до фіналу і гравці «Се-
вільї». Приміром український легіонер біло-червоних Євген Коноп-
лянка, якого  тренер визнав корисним гравцем матчу, хоча й замі-
нив на початку другого тайму, зауважив, що результат львівської
зустрічі прийнятний для обох команд. Такої ж думки і його товариш
по команді Гамейро, який врятував «Севілью» від поразки. А от
бразильський півзахисник «Шахтаря» Марлос, який забив перший
м’яч і віддав гольову передачу у другому результативному епізоді,
розчарований нічийним рахунком і вважає, що 2:2 роблять фаво-
ритом «Севілью». 

За будь-яких обставин матч 5 травня  буде цікавим. І вже за тиж-
день ми дізнаємося, чи наблизиться чинний чемпіон Ліги Європи
до другого поспіль трофея. 
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